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  شرح و عملکرد

 Rheox AC  کننده و کاهنده قوی آب بر پایه  ابرروانیک

اتر می باشد که برای تولید انواع بتن با روانی   پلی کربوکسیالت

 کم، سیمان به آب نسبت با های طرح در ویژه و کارایی باال، به

های   ابرروان کننده عملکردمطابق با  . ستطراحی شده ا

محصول دارای ترکیب پلیمری با زنجیره های   این زودگیر 

جانبی مولکولی می باشد که در شروع آب گیری سیمان همانند 

فوق روان کننده های متداول با افزایش الکتریسته ساکن، باعث 

پخش شدن بهتر ذرات سیمان می شود. درادامه نیز، حضور  

تجمع ذرات  همین زنجیره های جانبی باعث ممانعت شدید از

ان می شود. این رفتار باعث پدیدار شدن بتنی روان با  سیم

 حتی درمقادیر آب بسیارکم می باشد.  حفظ کارایی، 

 این ماده بر اساس استانداردهای زیر قابل ارزیابی می باشد:

▪ ASTM C1017/C1017 M 

▪ ASTM C494/C494; TYPE- E 

▪ EN- 934 

▪ ISIRI- 2930 

 

 موارد کاربرد

 سردسیرریزی در مناطق بتن  ▪

 هررا، سررتون هررا، پرری هررا، دال بررتن اجرررای ▪

 ها پل پایه دیوارها،

 طرررح سررطوح و آرمرراتور پررر مقرراطع سررا ت ▪

 دار

هرا هرا و سرربارهپروزوالن حراوی سرا ت برتن ▪

 نظیر میکروسیلیس

 پیش سا ته قطعات بتنی ▪

 پذیر پمپ سا ت بتن ▪

 تولید بتن توانمند با نسبت آب به سیمان کم  ▪

و کاهش زمان الزم برای باز کردن   الینینگ تونل ها ▪

 قالب ها  

 خواص و مزایا

در مرراتریس پخررش بهتررر ذرات سرریمان دا ررل  ▪

 بتن

بهبررود مقاومررت مکررانیکی اولیرره و دراز مرردت  ▪

مقاومررت کششرری  ،بیشررتر قمقاومررت فشرراری

 (ی مشو

 35امکررران کررراهش آب مخلرررون ترررا میرررزان  ▪

 درصد 

 افزایش چسبندگی بتن به میلگرد ▪

 پذیری بتنکاهش نفوذ  ▪

 افزایش دوام بتن ▪

 بتنو جمع شدگی  کاهش انقباض  ▪

 افزایش  اصیت روانی اولیه  ▪

 بهبود  واص پمپ پذیری  ▪

 سیمان عیار کاهش ▪

 یرررر  گ از پررریش برررتن در رئولرررو ی بهبرررود ▪

 بتن( کارایی قافزایش

 برره آب یهانسرربت بررا بررتن سررا ت امکرران ▪

  3/0 الی 4/0محدوده سیمان

 بتن انسجام افزایش ▪

 میکروسرریلیس، بررا زمرران هررم کرراربرد قابلیررت ▪

 پوزوالنی مواد سایر و بادی  اکستر

 

 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

   مایع  فیزیکی:  حالت ▪

 رنگ  بی و  ای  قهوه   رنگ دو در  رنگ: ▪
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 استاندارد  مجاز   حداقل  از   کمتر  :اید کلر  مقداریون  ▪

𝐠𝐫مخصوص:   وزن ▪ 𝐜𝐦𝟑⁄ 05/0±08/1 

 

 میزان و نحوه ی مصرف

 

به همراه بخشی از   توانی ابر روان کننده را ماین  ▪

، به  تواند ی آب ا تالن، به بتن افزود. همچنین م 

مخلون بتنِ آماده، اضافه شود و پس از ا تالن  

. این افزودنی باید در  یردکامل مورد مصرف قرار گ

زمان مناسبی از عملیات ا تالن، به بتن اضافه  

  70وداً آن، زمانی است که حد  یرشود. بهینه تأث 

  ماده  این  شده باشد.درصد آب طرح اضافه   80الی  

  در بتن سا ت هنگام در تواند ی م  را افزودنی 

  افزوده   آماده  بتن  به  میکسر،   تراک  در  یا  و  بچینگ

 شود.

مقدار مصرف این محصول به نوع کاربرد، نوع مصالح،   ▪

 واص موردنظر بستگی دارد.    ن و مقدار آب به سیما

  آزمون هایمقدار بهینه مصرف بر اساس انجام 

ن  یعیت، شرایط محیطی موجودکارگاهی، در 

 . گرددی م

  0/ 3تا  0/ 4میزان مصرف این محصول،  یطورکلبه   ▪

مواد سیمانی قسیمان،  سیمان و درصد نسبت به وزن  

 .گرددمیکروسیلیس،  اکستر بادی( پیشنهاد می 

 

 بندی و نحوه ی نگهداریبسته 

  1000و پالت های  220 یهااین محصول در بشکه  ▪

 ه است.  ئارا  لیتری قابل 20لیتری و همچنین گالن 

دربسته بندی اصلی و سالم، دور از سرمای و گرمای   ▪

  یک شدید و تابش مستقیم نور  ورشید به مدت 

 سال قابل نگهداری است.

محافظت شود. این   زدگی یخ محصول باید از  ▪

 زند ی یخ م  گرادیدرجه سانت - 2محصول در دمای 

اما بعد از آب شدن و همگن شدن تمام مشخصات  

 .شودی محصول اولیه کسب م

 

 در هنگام مصرف قدامات احتیاطیا

این محصول آالیندگی زیست محیطی قابل مالحظه    ▪

 ندارد.

درصورت بر ورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً   ▪

 با آب فراوان شسته شود. 

فوراً به پزشک مراجعه  ن تصادفی درصورت بلعید  ▪

 شود.

به دلیل وجود ذرات سیمان و پوزوالن های موجود   ▪

 غبار آن جدا  ودداری شود. از تنفس گرد و 

ماسک و  ، حتما از دستکش مصرفهنگام حمل و   ▪

 عینک استفاده شود. 

در مواردی چون استفاده در مقادیر  ارج از محدوده ارائه  

شده در این برگه اطالعات فنی و درصورت نیاز به هرگونه  

اطالعات تکمیلی با کارشناسان شرکت دنیای بتن پارسیان  

 تماس حاصل نمائید. 

 


